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Az MTA 194. Közgyűlése 

Hamarosan sor kerül a Magyar Tudományos Akadémia 194. közgyűlésére. […] Az ünnepi ülésen az Arany János-életműdíj, a Külső 

Tagok Fórumának keretén belül pedig az Arany János-díjak és az Arany János-érem ünnepélyes átadására kerül sor, majd a 2020-

as és 2021-es Arany János díjasok előadásaira […] A közgyűlés részletes programja ide kattintva érhető el…” Forrás: MTA.hu: 

teljes cikk > 

 

Jóváhagyták a Jánosi Mezőgazdasági Profilú Líceum létrejöttét 

Plenáris ülést tartott a beregszászi városi tanács április 28-án – számolt be róla közösségi oldalán Babják Zoltán, a Beregszászi 

kistérség polgármestere. […] Többek között a Jánosi elöljárói körzetben a két ottani líceum összevonásának eredményeként létrejött 

a Jánosi Mezőgazdasági Profilú Líceum, illetve a Beregszászi Esze Tamás Líceum ezentúl gimnáziumként működik tovább…” 

Forrás: Karpatalja.ma: teljes cikk > 

Átadták a 2021-es Fodó Sándor-díjakat és –ösztöndíjat 

Ünnepélyes keretek között, szűk körben adták át április 26-án a 2021-es év Fodó Sándor-díjait a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) ungvári székházában. A Szövetség 2005-ben hozta létre a Fodó Sándor-ösztöndíjat, tisztelegve első, alapító 

elnökének emléke előtt. Kezdetben a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben tanuló magyar diákok részére ösztöndíjként hirdették 

meg, majd 2013-tól Fodó Sándor-díjjal bővítették, melyet azóta további 3 – oktatási intézmények dolgozói, egészségügyi dolgozók, 

egyházi személyek – kategóriában ítélnek oda. A díjat azok a magyarság érdekében jelentős közösségi szervezőmunkát kifejtő 

személyek kapják, akik méltó örökösei Fodó Sándor szellemi hagyatékának. […] A Fodó Sándor-díjat idén egészségügyi dolgozó 

kategóriában dr. Varga Lajos, az Ungvári Városi Kórház sebésze kapta. A pedagógusok kategóriájában Rigó Izabella nyugdíjas 

tanítónak ítélték oda a díjat. A lelkészek kategóriájában Barta Ferenc református lelkipásztor vehette át a díjat. A diákok 

kategóriájában Bíró Bernadett, a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola IV. évfolyamos magyar nyelv és irodalom szakos hallgatója 

részesült elismerésben…” Forrás: Karpataljalap.net: teljes cikk > 

 

Államadósság az EU-ban: Románia viszonylag jól áll, de a kilátásaink nem rózsásak 

A hatalmas tavalyi deficit ellenére Románia továbbra is a viszonylag alacsony GDP-arányos államadóssággal rendelkező EU-

tagállamok közé tartozik. 2020 végén a román államadósság a bruttó hazai termék 47,3 százalékát tette ki. Az uniós statisztikai 

hivatal, az Eurostat kimutatásai szerint a 27-ből 18 tagállam van nálunk jobban eladósodva. Az egykori szocialista államok közül 

Szlovénia és Magyarország van legjobban eladósodva, adósságállományuk a GDP 80,8, illetve 80,4 százalékának felel meg. 

Románia esetében nem az adósság jelenlegi szintje aggasztó, hanem annak a növekedési üteme. Tavaly 12 százalékkal nőtt a GDP-

arányos államadósságunk, s a folyamat, habár lényegesen lassabban, de az elkövetkező években is folytatódni fog…” Forrás: 

Maszol.ro: teljes cikk > 

A lakosság és a politikum is felelős a Romániából Magyarországra úszó szemétért 

Percenként 50-70 PET-palack érkezik Romániából Magyarországra a Tiszán és a Szamoson, hívta fel a figyelmet a tavaszi áradáskor 

felerősödő jelenségre nemrég a Máramaros megyei tanács alelnöke, Radu Trufan. Kovács Csongor, a Zöld Erdély Egyesület elnöke 

szerint Romániában jellemző mind a mai napig az, hogy a folyómedreket, patakmedreket vagy akár mesterséges árkokat, 

erdőszéleket szeméttárolásra használják. Ez egy olyan bevett szokás, amelyet nehéz levetkőzni, és a szakember szerint nem elég 

erős az ezt elősegítő intézményi és politikai „hátszél” sem. „Nagyon ritka eset, amikor valakit tetten érnek, és egy példaértékű 

büntetésben részesítenek, így olcsóbbnak gondolják például egy lakás-átalakítás esetében kihordani a szemetet akár egy szekérrel 

vagy egy fogadott teherautóval, mintsem a szemétszállítási vállalatnak a megfelelő díjazását kifizetni, és megfelelő helyre szállítani 

a szemetet” – hangsúlyozta. A szakértő szerint pillanatnyi megoldásként lehetne használni úszó gátakat is, amelyek a hordott 
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szemétnek legalább egy részét ki tudnák szűrni a folyóvizekből, így az nem áramolna át a szomszédos országokba, bár ehhez szintén 

intézményi háttér, háttérakarat kellene, ami jelenleg hiányzik…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Drónnal közvetített, élményalapú tanórákba kapcsolódhatnak be a diákok 

Elkezdődött szerdán az Oktatás a magasból elnevezésű különleges program, amelyhez bármelyik iskola csatlakozhat az országból. 

Lényege, hogy a diákok online, drónok által közvetített élő videókkal az ország különböző részein található rendkívüli földrajzi 

helyekről tanulhatnak egy helyi tanár segítségével. A kormány Fenntartható Fejlődés Főosztálya szerdai sajtótájékoztatóján indította 

útjára az egész országra kiterjedő projektjét, amelynek részeként nyolc különleges tanórát tartanak a következő időszakban 9-14 

éves diákok számára. Eddig mintegy 300 iskola jelezte, hogy csatlakozna. Az Oktatás a magasból tanórát Hunyad megyében egy 

kísérleti projekt keretében tesztelték először tavaly a járvány kitörése előtt. […] Az első lecke május 6-án kerül adásba, és a Duna 

Deltába kalauzolja el a diákokat…” Forrás: Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Precedenst teremtő győzelem zászlóügyben 

Hétéves kálvária lezárásaképpen precedensértékű ítélet született az Emberi Jogok Európai Bíróságán a székely és a partiumi, a 

román hatóságok által „reklámzászlóknak” minősített jelképek ügyében, mindez pedig elégtétellel tölti el Tőként Lászlót, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökét, valamint ügyvédjét, Kincses Elődöt. A felek szerdai nagyváradi sajtótájékoztatójukon 

értékelték ki az egy nappal korábban Strasbourgban meghozott ítéletet, és hangsúlyozták, hogy a magyar közösség 

szimbólumhasználatának szempontjából fontos döntés született…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

“Felélesztik” a kisebbségi vegyes bizottságot 

A kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság újraindításával új fejezet nyílik a magyar–román kapcsolatokban – jelentette ki 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután román kollégájával, Bogdan Aurescuval szerdán aláírt több kétoldalú 

megállapodást a gyulai Almásy-kastélyban. Szijjártó Péter elmondta, a kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság 2011-ben 

ülésezett utoljára, de a mostani megállapodás – amely rögzíti a vitás pontokat is – lehetővé teszi a „korábban megoldhatatlannak 

hitt kérdések” közös megtárgyalását és megoldását is. A politikus Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel aláírta a 2004-es és a 

2014-es, Bukarestben kelt megállapodás módosításáról szóló egyezményt is, amelyek szavai szerint javítják a határátlépés 

gyorsaságát, és elkerülhetővé válik általuk, hogy csak nagy kerülőkkel lehessen átjutni a magyar–román határ két oldalán, de 

egymáshoz közel fekvő településekre…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

A magyar nyelvhasználatot népszerűsítenék a vegyes családok és a pedagógusok körében  

A kolozsvári Bálványos Intézet és a temesvári Integratio Alapítvány munkája akkor találkozott, amikor a román és a magyar nyelv 

közötti aszimmetriát kezdték felmérni, hangzott el. Temesváron sok a vegyes házasság, és a magyar tannyelvű iskolában nagy 

kihívás volt, hogy hogyan integrálják a gyerekeket, mivel nem mindenki beszélt jól magyarul. A Bálványos Intézetnek szintén több 

kutatása volt a témakörben, így úgy döntöttek, hogy egy, a magyar nyelvhasználatot és kétnyelvűséget népszerűsítő kampányt 

indítanak, ami „közérthető, könnyen befogadható”. Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, az Integratio 

Alapítvány munkatársa a sajtótájékoztatón, hogy több olyan programot is kidolgoztak, melyekkel arra hívták fel a figyelmet, hogy 

a vegyes családokban érdemes a gyermekeket kétnyelvűvé nevelni, szakmai műhelyeket és fókuszcsoportos beszélgetéseket is 

szerveztek a témában érintett családokkal… […] Toró Tibor, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója, az MTA külső köztestületének 

tagja szerint a nyelvi aszimmetria hosszú távon kihatással lehet arra, hogy hogyan viszonyulnak a gyerekek a különböző 

intézményekhez, vagy hogy mit várnak el a román államtól…” Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > 

Marosvásárhelynek terhére vált az egykori népi egyetem: Anyagi és személyi indokok alapján megszüntették 

Egy általa fölöslegesnek és hatékonyatlannak tartott „pénzelszívó” intézmény közel hat évtizedes múltjának vetett véget a városi 

önkormányzat a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem (MKTE) megszüntetésével. Csegzi Sándor, az intézmény 

igazgatója, az MTA külső köztestületének tagja szerint azonban az egykori népi egyetem hiánypótló oktatási intézet volt, amelytől 

profittermelést elvárni szűklátókörűségre vall. […] A POL-os képviselők nevetségesnek tartották, hogy a többek közt esztergályos 

képzést hirdető intézmény egyetemnek nevezze magát. […] A városvezetés kimutatása szerint az utóbbi öt évben az MKTE 

költségvetése megduplázódott: a 2016-ban megítélt 330 ezer lejről 2020-ban 668 ezer lejre nőtt. Ezzel együtt az oktatási 

tevékenység, valamint a hallgatók száma jelentősen csökkent – mutat rá a jelentés. A közlemény arra is kitér, hogy az MKTE javai 

nem vesznek kárba, nem kallódnak el, hanem ezeket átirányítják az itt szervezett tanfolyamokhoz hasonló oktatási profillal 

rendelkező technológiai középiskolákhoz…” Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

 

https://maszol.ro/belfold/A-lakossag-es-a-politikum-is-felelos-a-Romaniabol-Magyarorszagra-uszo-szemetert
https://szekelyhon.ro/aktualis/dronnal-kozvetitett-elmenyalapu-tanorakba-kapcsolodhatnak-be-a-diakok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/precedenst-teremto-gyozelem-zaszlougyben-elegedett-tokes-laszlo-es-kincses-elod-a-strasbourgi-itelettel
https://kronikaonline.ro/kulfold/gyorsitjak-a-hataratlepest-a-magyarnroman-hataron-bfelelesztikr-a-kisebbsegi-vegyes-bizottsagot
https://maszol.ro/belfold/A-magyar-nyelvhasznalatot-nepszerusitenek-a-vegyes-csaladok-es-a-pedagogusok-koreben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhelynek-terhere-valt-az-egykori-nepi-egyetem


SZLOVÁKIA/FELVIDÉK 

A 26. Kolozsvári Esettanulmány Napok győztesei 

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézete által szervezett 26. Kolozsvári 

Esettanulmány Napokat idén is rendkívüli érdeklődés övezte: 124 versenyző diák vett részt, 35 fős gazdasági szakemberből álló 

zsűri értékelt, a 25 ezer lej összdíjazású versenyen. Emellett 61 közösségi média bejegyzés született róla, amely 452,5 ezer embert 

ért el a közösségi média platformokon, 15 videó konferencia és 4 élő közvetítés zajlott Facebook-oldalon. A középiskolások 

versenyét a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum csapata, a GazdÁSZok nyerték, az egyetemisták versenyén pedig a 

mesterszakos közgazdász hallgatókból álló Orenda csapat diadalmaskodott. A meglepetést a Melinda Instal ügyvezető igazgatója, 

András Lehel jelentette be a verseny eredményhirdetésén: az első két helyezett egyetemista csapatnak fizetett gyakornoki programot 

ajánlott fel 2021 nyarára, Székelyudvarhelyen…” Forrás: Szabadsag.ro: teljes cikk > 

Pár napra kihelyeztek néhány kétnyelvű táblát, azonnal Erdély elmagyarosításától nyilatkozott Dan Tanasă 

A háromszéki, többségében románok lakta Előpatak falu határában kihelyezett kétnyelvű táblák eltávolítását követelte közösségi 

oldalán Dan Tanasă, a magyarellenességéről elhíresült bloggerből lett parlamenti képviselő. A táblákon már csak románul van 

feltüntetve a megnevezés, holott a településen 10 százalék alatt van a magyarok aránya, miközben csak a 20 százalékos arány felett 

indokolt a kétnyelvűség. A Székelyhon a brassói regionális út- és hídügyi igazgatósághoz fordult, hogy kiderüljön, valójában mi 

történt az előpataki kétnyelvű táblákkal. Elekes Róbert szóvivő elmondta, a hivatalos – egynyelvű – táblák megkoptak, azokat újra 

kellett festeni. Az alkalmazottaik az igazgatóság raktárában találtak korábbi kétnyelvű táblákat, és azokat ideiglenesen kihelyezték. 

Két-három napig volt kétnyelvű tábla Előpatak határában, amíg a román nyelvűeket újrafestettük és visszahelyeztük…” Forrás: 

Szekelyhon.ro: teljes cikk > 

Gyászhír: Bajusz István régész, az észak-erdélyi római határvédelmi vonal neves kutatója 

67 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Bajusz István Schönvisner István-emlékérmés erdélyi régész, az MTA külső 

köztestületének tagja, egyetemi oktató, közölte szerdán Facebook-oldalán az erdélyi magyar régészeket tömörítő Pósta Béla 

Egyesület, amelynek igazgatója volt. Bajusz István Tordán született 1954-ben. „Anyai dédapjának, Téglás Istvánnak, a neves tordai 

régészeti múzeum alapítójának az emléke a családban végig elevenen élt, a tordai (potaissai) római erőd és legio-tábor romjai és az 

1960-as években még minden bizonnyal romantikus, zöld kőhalmai valóságos kincsesbányaként hathattak a gyermek Bajuszra. […] 

1978–1995 között a Zilahi Történelmi Múzeum muzeográfusa és régésze volt, ekkoriban dolgozott a Szilágy megyei Porolissum 

(Mojgrád) római auxiliáris tábor feltárásán, 1981-től az erőd mellett található amfiteátrum ásatásán, amely tudományos pályájának 

fontos állomása. 1995 óta egyetemi oktatóként dolgozott a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán…” 

Forrás: Maszol.ro: teljes cikk > teljes cikk 2 > 

Interjú: Szemák Zsuzsa szatmári kiállítása, az általa gyakorolt festészetterápia 

Szemák Zsuzsa képzőművész alkotásai tekinthetők meg a szatmárnémeti Szépművészeti Múzeumban. A festészetterápiával is 

foglalkozó alkotó a művészet gyógyító erejéről, műhelytitkairól beszélt a Krónikának. Megkeresésünkre a képzőművész beszélt az 

alkotási folyamatról, arról, hogyan éli meg egy-egy festményének elkészültét. […] Maga az alkotás titok, ami túlmutat a hétköznapi 

dolgokon, örökös harc önmagunkkal és a külvilággal egyaránt. A folyamat hosszadalmas és összetett, akár hónapokat is igénybe 

vehet, míg egy festmény megérik a fejben, lélekben” – mondta a képzőművész. Hozzátette, az alkotás egyfajta „csendes 

feszültségben” történik, esetében néhány óra alatt vászonra, papírra kerülnek a gondolatok, a formák, a színek és testet ölt minden…” 

Forrás: Kronikaonline.ro: teljes cikk > 

 

Statisztika: Így öregszik el Szlovákia lakossága; A nők gyermekvállalási életkora 

2020-ban az Európai Unió népességének több mint egyötöde (20,6%) tartozott a 65 év felettiek körébe. Ez az arány 3 százalékponttal 

magasabb, mint egy évtizeddel korábban - derült ki az uniós statisztikai hivatal (Eurostat) nemrégiben közzétett adataiból. Az uniós 

átlaghoz viszonyítva Szlovákiában viszonylag alacsony a 65 év felettiek aránya, azonban így is a teljes népesség 16,6 százalékát 

alkotják a 65 év felettiek. A visegrádiak közül országunkban a legalacsonyabb ez a ráta, majd Lengyelország a következő a 

rangsorban (18,2%).  Csehországban és Magyarországon (19,9%) már csaknem a népesség egyötöde töltötte be a 65. életévét. […] 

Egyre inkább kitolódik a nők gyermekvállalási életkora az Európai Unióban: 2013-ban még átlagosan 28,8 évesen szültek először 

a nők, 2019-ben csak 29,4 évesen vállaltak először gyermeket. Szlovákia a harmadik helyre került az uniós országok rangsorában, 

a nők országunkban átlagosan 27,2 évesen váltak először anyává…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > teljes cikk 2 > 
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Elkészült a kisebbségi kormánybiztos jelentése az önkormányzatok kétnyelvűsítése terén 

Míg 2016-ban csupán nyolc ilyen példaértékű önkormányzat volt Szlovákiában, a kormánybiztos által készített legutóbbi jelentés 

szerint, mely a 2019 és 2020 közötti időszakot vizsgálja, már 58 ilyen település van – egy kivételével mind magyar. A biztos hivatala 

értékelte az önkormányzatok által kitöltött és visszaküldött kérdőíveket, valamint összegezte a hiányosságokat az egyes 

településekre vonatkozóan. A kisebbségi önkormányzatok teljes számából (638) 58 (57 magyar és 1 ruszin) volt hiánytalan. A 

hivatal arra a megállapításra jutott, hogy a nyelvi jogok alkalmazása a gyakorlatban az önkormányzatokban és a településeken 

fokozatosan javul…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

A S(z)lomarát Polgári Társulás „Cseregyerek” projektje 

A programot a S(z)lomarát Polgári Társulás indította el 2018-ban azzal a céllal, hogy közelebb hozza egymáshoz a magyar és a 

szlovák gyerekeket. Az alapötletet az adta, hogy a 19. és a 20. században a cseregyerekmódszer elterjedt és jól bevált nyelvtanulási 

stratégia volt tájainkon. Hasonlóan működik manapság az Erasmus Plus program, melynek keretén belül az Európai Unió 

gimnazistái látogatják egymást, s nyelvtudásuk fejlesztésével egyidejűleg más kultúrákkal is megismerkednek. A szlovákiai magyar 

gyerekeknél a projekt nagyban hozzájárul az idegen nyelvtől való félelem leküzdéséhez, a szlovák „testvér“ pedig tapasztalatot 

szerez a kisebbségi létről és a nyelvtanulás folyamatáról. […] Ez évben 52, illetve 45 gyerek jelentkezett az online programba, 

melynek keretében játékos feladatokat, szórakoztató nyelvi online kihívásokat kellett megoldaniuk a szlovák–magyar vegyes 

csapatoknak…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

Sikeresek voltak a Selye egyetem hallgatói a XXXV. OTDK megmérettetésein 

Sikeresek voltak a komáromi Selye János Egyetem hallgatói a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) 

megmérettetésein. […] Sánta Kamilla és Baša Patrik Nemzetközi összehasonlítás az Instagram üzleti profiljainak felhasználói 

megítéléséről c. dolgozatukkal a Marketing – online marketingkommunikáció, közösségi média tagozat 2. helyét szerezték meg. 

Esseová Monika A diákok motivációs tényezőinek analízise továbbtanulási kontextusban c. dolgozatával a Tanulás, 

tanulástámogatás a felsőoktatásban II. tagozatban a 3. helyen végzett.  Szigeti Szilárd Az érték alapú egészségügy lehetőségeinek 

vizsgálata Magyarországon menedzseri szemmel c. dolgozatát különdíjjal díjazták az Ágazati gazdaságtan – egészségügy 

tagozatban. Agrártudományi szekcióban (Élelmiszer-tudományi „A" tagozat) Borovicza Boglárka, a „Gyümölcsfajták gyökbefogó 

aktivitásának mérése és értékelése" c. munkájával az előkelő második helyet szerezte meg…” Forrás: Bumm.sk: teljes cikk > 

Videó: Zuhanórepülést vett a beszédfejlődés - beszélgetés Zupko Mária logopédussal 

Az elmúlt egy év javát bezárva töltötték a családok. Ez negatívan befolyásolta az szülők mentális, fizikális egészségét, mindemellett 

a gyerekek beszédfejlődését is. A beszédfejlődés szoros kapcsolatban áll a mozgással. “A gyerekek tudnak százig számolni, 

felismerik a betűket, de nem tudnak páros lábbal ugrani - pedig a jövendő fejlődésnek ez az alapja, a nagymotoros mozgás hiányzik.” 

- tudtuk meg a Kávézó vendégétől Zupko Mária logopédustól, akivel a beszédfejlődésről és beszédfejlesztésről beszélgettünk. […] 

Amíg az anyanyelvnek a nyelvtani fejlődése nem fejeződik be, ami jó esetben is négy és fél, legkésőbb öt éves korban történik meg, 

addig nem volna szabad idegen nyelvet belevinni. Először az anyanyelvét tanulja meg a megfelelő szinten, ezután az idegen nyelvet 

már játszva elsajátítja…” Forrás: Muzsa.sk: teljes cikk > 

A szerzői jogról szóló képzés könyvtárosoknak 

Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet és a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete közös szervezésében valósult 

meg április 27-én a Szerzői jog a gyakorlatban című online képzés. A könyvtárosok és egyesületi tagok Dancs Szabolcs interaktív 

előadásán vehettek részt, aki az OSZK Könyvtári Szabványosítási Iroda vezetője. A képzés keretében az előadó bemutatta a 

magyarországi, szlovákiai és cseh gyakorlatot is. Megvizsgálásra kerültek a könyvtári gyűjteményekben található digitális tartalmak 

hozzáférhetővé tételének modelljei, nemzetközi perspektívái. Konkrét példákon keresztül bemutatásra került a szerzői jog és a 

digitalizáció viszonya. Az online térben megrendezésre került képzésen huszonhárman vettek részt városi, regionális, községi és 

szakkönyvtárból egyaránt…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Iskolai beiratkozások: Léva, Párkány, Komárom, Gúta, Érsekújvár 

A Juhász Gyula Alapiskolában az idei beíratás az ősztől iskolaköteles gyerekek nélkül zajlott, a szülők választhattak, online 

formában tölthették ki a dokumentumokat, vagy személyesen látogattak el az iskolába. […] A 2021/2022-es tanévben beíratott 

gyermekek száma a következőképpen alakult Komáromban a Tanügyi Hivatal összesítése szerint…” Forrás: Felvidek.ma: teljes 

cikk > teljes cikk 2 > teljes cikk 3 > teljes cikk 4 > teljes cikk 5 > 

 

https://felvidek.ma/2021/04/elkeszult-a-kisebbsegi-kormanybiztos-jelentese-hetszeresere-novekedett-a-peldaerteku-onkormanyzatok-szama/
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SZERBIA/VAJDASÁG 

 

Kötet: Jezsó Ákos: Mécses a ködben 

Találó címmel jelent meg Jezsó Ákos tollából a felvidéki magyarság XX. századi kálváriáját bemutató regényfolyam második 

kötete, a Mécses a ködben című regény, amely a két évvel ezelőtt napvilágot látott Megyek túlra című könyv folytatása. A szerző 

egy felvidéki ikerpár családjának életén keresztül mutatja be az elszakított észak-magyarországi magyarság sorsát. A regényfolyam 

első része Trianontól 1948-ig – dokumentarista pontossággal – ábrázolja a XX. század eseményeit, a felvidéki magyarság 

kitelepítésének emléknapjához igazított, frissen megjelent Mécses a ködben című regény pedig a cselekmény szálait egészen az 

1956-os forradalomig viszi tovább. Jezsó könyvének szereplői tipikus csallóközi emberek. Az ő szemükön keresztül ismerhetjük 

meg a XX. századot. A kisemberek mellett ismert, sőt híres vagy hírhedt emberek is szerepelnek. A regényfolyam első kötetében – 

a magyar irodalomban először – felbukkan a mártírsorsú gróf Esterházy János, valamint Győr kanonizált püspöke, Apor Vilmos, 

akinek a halálát filmszerűen látványos képekkel írja le…” Forrás: Felvidek.ma: teljes cikk > 

Videó: Pelle István a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj birtokosa 

A bátorkeszi Kováts József Alapiskolában és a búcsi Katona Mihály Alapiskolában fél-félállásban tanít a gömöri származású Pelle 

István. Az alsótagozatos és történelem szakos tanár szakmai elismertségét az is bizonyítja, hogy 2020-ban a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége legrangosabb díjában részesült…” Forrás: Ma7.sk: teljes cikk > 

 

Továbbra is akadozik a vagyon-visszaszármaztatás folyamata Szerbiában 

Vannak olyanok is, akik több mint egy évtizede próbálnak hozzájutni jogos örökségükhöz, de még nem kaptak vissza semmit, 

mások követelésének egy részét visszaszolgáltatta az állam, de még mindig vannak követeléseik. A kedélyeket most különösen 

borzolja az a kezdeményezés, hogy pénzben vagy államkötvényben tervezik kárpótolni a második világháború után több ízben is 

elvégzett államosítás károsultjait…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

A svéd nagykövet helyettese szerint elavult a szerbiai tanügyi rendszer 

Joakim Vern, Svédország belgrádi nagykövetének helyettese szerint a szerbiai tanügyi rendszer régimódi, és továbbra is az autoriter 

nevelési módszert alkalmazzák – írja a 021. Vern elmondta, hogy a svédek száműzték tanügyi rendszerükből a szigort, helyette 

pedig a diák és tanár közötti párbeszédet szorgalmazzák. Szerinte az információ átadásán alapuló szerbiai tanügyi rendszer régimódi, 

mert a tanárok csak elmondják a gyerekeknek, hogy mit kell tanulniuk, ahelyett, hogy megadnák a gyerekeknek a szabadságot a 

kérdések feltevésére, és önálló gondolkodásra tanítanák őket. […] „Úgy látom itt is hasonló problémákkal küzdenek, mint mi 

Svédországban. Nálunk is sok olyan ember dolgozik tanárként, aki nem szereti ezt a hivatást, persze az utóbbi időben ez a munka 

is nehezebbé vált, ezért jobban meg kellene fizetni…” Forrás: Szabadmagyarszo.com: teljes cikk > 

Kötet: „Kendőbe kötve” a zentai Thurzó Lajos iskola diákjainak munkája 

„Kendőbe kötve” címmel jelent meg a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola egykori diákjainak irodalmi és képzőművészeti 

alkotásainak gyűjteménye. A könyv anyagát Pék Domonkos Ibolya magyartanár és Mezei Erzsébet képzőművészet szakos tanár 

válogatta több mint 25 év munkáiból. A diákok által megírt fogalmazások a többi között a szerelem, a szülőföld és az iskola 

témaköreit ölelik fel…” Forrás: Pannonrtv.com: teljes cikk > 

Interjú: Szűcs Emese szabadkai matematika-tanárnő az online matematika oktatás kihívásairól 

A távoktatással, illetve annak módszertani oldalával lapunk több írása is foglalkozott. Az információs technológiai világ ismerete 

és az online platformok használata mellett fontos megvilágítani ennek mentális oldalát is. Az elmúlt egy év mindannyiunk 

lelkiállapotára kihatott, és nem biztos, hogy ugyanúgy viseltük és kezeltük a megpróbáltatásokat. Egyebek között erről beszélgettünk 

Szűcs Emesével, a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium matematikatanárával. […] A kamerát a papírra irányítottam, és a 

képernyő megosztásával láthatták, mit írok a rá. Sajnos az internet túlterheltsége miatt változtatnunk kellett a stratégián, mert a 

továbbított kép egy idő után nagyon pixeles lett. […] A másik nagy kihívás az volt számomra, hogyan motiváljam a tanulóimat az 

otthoni munkára…” Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Zöld Tündér díjban részesült a szabadkai Ivan Goran Kovačić Általános Iskola 

A magyarországi ZöldOkos Kupa egy többfordulós verseny, amely a környezetvédelem és a fenntarthatóság témakörével 

foglalkozik. A Kárpát-medencei szintű megmérettetésen tavaly összesen 1058 csapat 3174 diákja vett részt. A szabadkai Ivan Goran 
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DIASZPÓRA 

Kovačić Általános Iskola tanulói az ötödik helyen végeztek. A diákokat Besnyi Izabella biológia tanárnő készítette fel. Emellett a 

szabadkai iskola a tavalyi Fenntarthatósági Témahét keretében elnyerte a Zöld Tündér díjat a 2020. év legaktívabb iskolájaként…” 

Forrás: Magyarszo.rs: teljes cikk > 

Révész Róbert zentai fotóművész képeit vetítették az alkotóházban 

Révész Róbert Az idő ráncai – Zentai anzixok című képvetítéses bemutatóján, amit április 23-án, pénteken tartottak meg a Zentai 

Alkotóházban, Zentának a sokak számára csupán kutyafuttában, haloványan ismerős, s sokak által alábecsült arcával találkozhattak 

a projekció résztvevői. A vetítés után Beszédes István zentai költő, a zEtna internetes irodalmi folyóirat szerkesztője és az azonos 

elnevezést viselő könyvkiadó tulajdonosa faggatta Révész Róbertet, aki elmondta, hogy a képeket tartalmazó kiadvány az újvidéki 

Fórum Könyvkiadó gondozásában jelenik majd meg. A fotográfus beszélt arról is, menet közben érlelődött meg benne, hogy a 

kiadvány ne csak 200 képet tartalmazó sima fotóalbum legyen, hanem legyenek benne szövegek is, s ezért öt embert kért fel, hogy 

írjon hozzá szövegeket. Így a könyv előszavát Beszédes István írja meg, de rajta kívül Radics Viktória, Péter László, Valkai Zoltán 

és Hagymás István egy-egy írását tartalmazza majd…” Forrás: Szabadmagyarszo.rs: teljes cikk > 

 

Előadás a Moldovai Köztársaságban szervezett 15. Heraldikai Szimpóziumon 

A sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke, dr. Szekeres Attila István, az MTA külső 

köztestületének tagja tartott előadást Keöpeczi Sebestyén József (1878–1964) címerművészről 2021. április 27-én a Moldovai 

Köztársaságban szervezett 15. Heraldikai Szimpóziumon. Az előadás címe: Az erdélyi magyar heraldikus, aki véglegesítette Nagy-

Románia címerét. A kisjenői (Chisinau) nemzetközi konferencián a hazaiakon kívül orosz és romániai, ezen belül bukaresti, 

jászvásári, temesvári, kolozsvári, sepsiszentgyörgyi előadója is volt a konferenciának…” Forrás: Kms.hu: teljes cikk > 

Interjú: Pataki Ildikó Mónika, a Magyar Diaszpóra Tanács tagja 

A San Franciscó-i cserkészcsapatok és a Kányádi Sándor Magyar Iskola fenntartó bizottságának elnöke, emellett a Magyar 

Diaszpóra Tanács tagja. Mikor és hogyan került ki az Amerikai Egyesült Államokba? Budapesten születtem, magyar családban, és 

itt is folytattam a tanulmányaimat, a Nemzetközi Pető Intézetben szereztem konduktori és tanítói diplomát. Azután kalandvágyból 

a nyakamba vettem a világot, majd az Amerikai Egyesült Államokban telepedtem le, ahol 1997 óta élek. Először egy barátnőmmel 

a konduktív pedagógia módszerét alkalmazó saját iskolát alapítottam Kaliforniában, majd Michiganben egy egyetemen dolgoztam 

két évet. Itt részt vettem a konduktív pedagógia egyetemi szintű képzésének beindításában elsőként az Egyesült Államokban. […] 

San Francisco környékén pezsgő magyar élet van, számtalan nagyszerű szervezet munkálkodik azok, hogy az itt élők közössége 

megélhesse hovatartozását…” Forrás: Kulhonimagyarok.hu: teljes cikk > 

Dr. Jónyer István, számítás technikus előadása az USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub nyitott taggyűlésén 

Előadást tart Dr. Jónyer István, számítás technikus, CEO, Sidespin Group: “Gépi tanulás (Machine Learning) címmel az USA 

Nyugati Parti Magyar Tudósklub nyitott taggyűlésén. Az előadásra nemcsak klubtagokat, de a tudomány és a technika iránt 

érdeklődő szélesebb közönséget is várják…” Forrás: Amhirlap.com: teljes cikk > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Bóna László                                     
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